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Uitnodiging voor de eerste ledenvergadering van HFDP 
 
Maandag 31 maart 2014 in De Wringe.  
De zaal is open vanaf 19.30 uur (met koffie/thee).  
De vergadering begint stipt om 20.00 uur.   
 
Agenda: 
 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
 

2. Verslag kaskommissie omtrent de controle van de financiële jaarstukken 2013 
 Het bestuur heeft twee leden – Emiel van Boekel en Tjitske Burggraaff - gevraagd als voorlopige 
 kaskommissie  de financiële stukken over 2013 te controleren. Zij brengen mondeling verslag uit. 
 

3.  Overzicht van baten en lasten en van bezittingen en schulden over het verenigingsjaar 2013  
*zie onderaan 

 Het bestuur stelt voor de overzichten vast te stellen en de penningmeester decharge te verlenen. 
  

4. Benoeming kaskommissie 
 De leden van de kaskommissie dienen door de ledenvergadering te worden benoemd. Het 
 bestuur stelt voor de beide leden van de voorlopige kaskommissie, Emiel van Boekel en 
 Tjitske  Burggraaff, te benoemen. Met ingang van 2015 wordt elk jaar een commissielid vervangen. 
 

5. Jaarverslag over 2013 van de secretaris  *zie onderaan 
 Het bestuur stelt voor, dat verslag vast te stellen. 
 

6. Bestuursverkiezing 
 De vijf leden van het oprichtingsbestuur zijn aangewezen in de notariële oprichtingsakte. Het 
 bestuur hoort echter door de leden te worden benoemd. De vijf leden van het oprichtingsbestuur 
 treden daarom nu terug uit het bestuur. Wessel van Vliet is om studieredenen niet langer 
 beschikbaar voor een bestuursfunctie. De overige vier leden van dat oprichtingsbestuur, namelijk 
 Geke van Boekel-Bergsma, Jan Bijlsma, Laurens Reitsma en Peter Terpstra zijn bereid zitting te 
 houden in het bestuur; het bestuur stelt voor deze vier te benoemen. 
 Bovendien is het voor de taakverdeling nuttig, het aantal bestuursleden met één uit te  breiden.   
 
 Het bestuur draagt daarom twee kandidaten voor ter benoeming tot bestuursleden:   
 Evert Meijer en Sjouke van der Heide. 
  
 Tegenkandidaten kunnen worden gesteld bij de voorzitter tot een half uur voor het begin van de 
 vergadering; deze schriftelijke kandidaatstelling  moet zijn ondertekend door minimaal tien 
 stemgerechtigde leden.   
 
 
            Z.O.Z. 
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7. Werkgroepen 
 Het ene verenigingslid heeft belangstelling voor de familiestamboom. Anderen willen meer 
 weten en uitzoeken over de geschiedenis van De Pein of over ons dorp in WOII of over het 
 landschap of de oude paden daarin. De foto's, dia's, films, knipsels, plakboeken en documenten 
 enzovoorts die al zijn en nog worden verzameld, moeten goed en vindbaar bewaard worden in een  
 op te zetten archief. Dat zijn voorbeelden van taken waarvoor de HFDP is opgericht.  
 Voor een paar taken zijn al werkgroepjes actief. Dat is een goed begin, maar daarmee zijn we er nog 
 niet. In deze ledenvergadering is er daarom gelegenheid om met gedachten of voorstellen te komen 
 over nieuwe en voor werkgroepen en om zich te melden voor deelname in een bestaande of op te 
 richten werkgroep.   
 

8. Vaststellen van de begroting voor het verenigingsjaar 2014.  *zie onderaan 
 

9. Onthulling van onze eigen website (www.hfdepein.nl) 
 

10. Rondvraag en sluiting 
 
*De stukken bij de agendapunten 3, 5 en 8 liggen op 31 maart vanaf 19.30 uur voor de leden ter inzage in de 
vergaderzaal. 
 
 
Na afloop: genealogie-lezing door Sjoerd de Boer 
 
Na het 'officiële' gedeelte zal ons verenigingslid Sjoerd de Boer ons kennis laten maken met genealogie, 
door het een en ander te vertellen en te laten zien over de stamboom van een Peinder familie. 
 
Uiteraard zal er ergens onderweg tijd worden vrijgemaakt voor een kopje koffie-thee-plus.  


